
 1

Protokół nr X/VII/2015 

 

sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 10 września 2015 r. 

Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 

 

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 
 

Obrady X sesji Rady Miejskiej w Kaletach, o godz. 13.00, otworzył przewodniczący Rady 

Miejskiej Eugeniusz Ptak witając mieszkańców, radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, 

skarbnika oraz mecenasa. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych oraz gości stanowią załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć ś.p. Marcina Walczaka Dyrektora Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kaletach. 

 

Ad. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
 

Porządek obrad został przyjęty bez zmian i wyglądał następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Kalety w partnerstwie z Powiatem 

Tarnogórskim projektu „Wszyscy razem” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Włączenie 

społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywne 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty 

pozakonkursowe. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w 

Tarnowskich Górach na realizację zadania związanego z akredytacją systemu 

teleinformatycznego TI. „BAS” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych 

o klauzuli „poufne”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników. 

8. Zakończenie sesji.  

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Kalety w partnerstwie z 

Powiatem Tarnogórskim projektu „Wszyscy razem” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Włączenie 

społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywne 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty 

pozakonkursowe. 
 

Projekt uchwały omówił burmistrz. 

Następnie radni zadawali pytania: radny Adam Gabryś pytał czego dotyczy projekt (burmistrz 

odpowiedział, że szkoleń zawodowych dla osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym). 
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Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 77/X/2015 w sprawie realizacji przez Gminę Kalety w partnerstwie z Powiatem 

Tarnogórskim projektu „Wszyscy razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne 

Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywne integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu 

Powiatowemu w Tarnowskich Górach na realizację zadania związanego z akredytacją 

systemu teleinformatycznego TI. „BAS” przeznaczonego do przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli „poufne”. 

 
Projekt uchwały omówił burmistrz. 

W związku z faktem, iż radni nie zgłosili pytań i uwag do projektu uchwały przewodniczący 

zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 78/X/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w 

Tarnowskich Górach na realizację zadania związanego z akredytacją systemu 

teleinformatycznego TI. „BAS” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o 

klauzuli „poufne” została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak zwrócił się do skarbnika z prośbą 
o omówienie projektu uchwały. Skarbnik szczegółowo przedstawiła radzie wszystkie zmiany w 

budżecie miasta Kalety na 2015 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą.  
Następnie radni zadawali pytania: 

Radny Grzegorz Krupa pytał czego konkretnie dotyczy inwestycja pn. zabudowa nawodnienia 

przy ulicy Paderewskiego, burmistrz wyjaśnił, że chodzi o boisko w Kuczowie. 

Radny Antoni Jeż prosił, aby w przyszłym roku system nawadniania zamontować na boisku 

Unii Kalety. 

Radny Edward Drabik pytał, skąd będzie zapewniona woda do nawadniania, burmistrz 

odpowiedział, że ze zbiornika wody deszczowej. 

Radny Krzysztof Rogocz pytał, czy zakupiona przyczepa będzie 1 czy 2-osiowa, oraz czy 

będzie odkryta czy zamknięta. 

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 79/X/2015 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2015 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2015-2023. 

 
Skarbnik oświadczyła, iż zmiany WPF powiązane są ze zmianami równowagi finansowej i 

przedsięwzięć, a następnie omówiła zmiany zawarte w projekcie uchwały.  

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała Nr 80/X/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników. 

 
Uzasadnienie do podjęcia uchwały przedstawiła Irena Nowak przewodnicząca zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników  

W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad 

uchwałą. 
Uchwała Nr 81/X/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników została przyjęta jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (obecnych 15 radnych). 

 
Następnie przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał pismo mieszkanki Kalet w sprawie 

uciążliwości związanych z paleniem w piecach węglowych. Ponieważ do kompetencji Rady 

Miejskiej nie należy rozpatrywanie skarg na sąsiadów przewodniczący przekazał pismo 

burmistrzowi. Przy tym dyskutowano nad problemem ograniczenia niskiej emisji, mecenas 

zaproponował skierowanie apelu do mieszkańców, gdyż trudno znaleźć zakaz palenia węglem. 

Przewodniczący zapytał radnych czy chcą zabrać głos. 

Radny Alojzy Rupik pytał o możliwość podłączenia do sieci odcinka – od krzyża w Kuczowie 

do skrzyżowania w Miotku (burmistrz odpowiedział, że nie). 

Radna Irena Nowak pytał o nasyp przy moście na Małej Panwi w Kaletach (burmistrz 

odpowiedział, że jest to przyczółek do budowy mostu zastępczego, a jednocześnie rozpoczęcie 

inwestycji remontu tegoż mostu). 

 

Ad 8. Zakończenie sesji.  

 
W związku z wyczerpaniem programu obrad wiceprzewodnicząca Janina Perz zamknęła VI 

sesję Rady Miejskiej w Kaletach. 

Obrady zakończyły się o godzinie 13.45. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 
 

Sesję prowadził:         Protokołowała: 

 

Eugeniusz Ptak        Małgorzata Mazur  

 
……………………….       …………………….. 

 
 

 

 


